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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
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Saldos em 31 de dezembro de 2019 141.180 259.527  68.676  -  14  469.397  -  469.397 
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários  -  -  -  -  (120)  (120)  -  (120)
Lucro líquido do exercício  -  -  -  25.941  -  25.941  (1)  25.940 
Destinação do lucro líquido do exercício:
  Reserva especial de lucros  -  -  25.941  (25.941)  -  -  -  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020 141.180 259.527  94.617  -  (106)  495.218  (1)  495.217 
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários  -  -  -  -  151  151  -  151 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  25.908  -  25.908  2  25.910 
Destinação do lucro líquido do exercício:  -  - 
Dividendos (94.617)  (94.617) (94.617)
  Reserva especial de lucros  -  -  25.908  (25.908)  -  -  -  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2021 141.180 259.527  25.908  -  45  426.660  1  426.661 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais
Resultado antes dos impostos e da 
participação nos lucros  39.779 40.289  39.787 40.445 
Ajustes
Depreciação  4.659  3.002  4.659  3.002 
Ativos financeiros ao valor justo por 
outros resultados abrangentes  149  (113)  151  (120)
Resultado de equivalência patrimonial  1.580  1.473  -  - 
Resultado ajustado:  46.167 44.651  44.597 43.327 
Variações de ativos e passivos:
(Aumento)/diminuição de contas a 
receber de clientes (31.030) 28.933 (31.017) 28.921 
(Aumento)/diminuição de despesas 
antecipadas  (321)  219  (321)  219 
(Aumento)/diminuição de outros créditos  55  246  3  318 
(Aumento)/diminuição Ativo fiscal diferido  56  -  55  - 
(Aumento)/diminuição de títulos e 
valores mobiliários  47.952 (36.775)  49.513 (34.953)
Aumento/(diminuição) do contas a 
pagar e outros  66.039 (12.576)  66.005 (13.042)

Imposto de renda e contribuição 
social pagos (31.522) (20.371) (31.522) (20.371)
Caixa originado das (aplicado nas) 
atividades operacionais  97.396  4.327  97.313  4.419 
Fluxo de caixa de atividades de 
investimento
Aquisição de imobilizado  (2.564) (5.281)  (2.566)  (5.281)
Baixa de imobilizado de uso  (6)  514  (6)  514 
Arrendamento  (173)  123  (173)  123 

Caixa aplicado nas atividades de 
investimento (2.744) (4.644) (2.746) (4.644)
Fluxo de caixa de atividades de 
financiamento 
Dividendos (94.617)  - (94.617)  - 

Fluxo de caixa decorrente das 
atividades de financiamento (94.617)  - (94.617)  - 
Aumento líquido em caixa e 
equivalentes de caixa  36  (317)  (49)  (225)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de 
janeiro  164  481  327  552 
Caixa e equivalentes de caixa em 31 
de dezembro  200  164  278  327 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 25.908 25.941  25.907  25.940 
Variação no valor de mercado dos ativos 
financeiros ao valor justo por outros 
resultados abrangentes  229  (179)  229  (179)
Imposto de renda e contribuição social sobre 
resultados abrangentes  (78)  59  (78)  59 
Outros resultados abrangentes líquidos 
de imposto de renda e contribuição 
social  151  (120)  151  (120)
Resultado abrangente total 26.059 25.821 26.058  25.820 
Atribuível aos:
Cotistas da controladora 26.059  25.821 
Não controladores  (1)  (1)

Resultado abrangente total 26.058  25.820 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de Resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Receitas operacionais
Serviços prestados líquidos de 
impostos 134.456 76.612 135.240 77.743 
Receitas financeiras 12.201 11.298 12.309 11.427 
Despesas financeiras (335) (896) (335) (898)
Receitas financeiras líquidas 11.866 10.402 11.974 10.529 

Receitas operacionais líquidas 18 146.322 87.014 147.214 88.272 
Receitas (despesas)
Pessoal 19 (92.393) (34.412) (94.266) (36.108)
Outras despesas gerais e 
administrativas 20 (11.070) (8.945) (11.658) (9.790)
Outras receitas / (despesas) 
operacionais 21 (1.500) (1.895)  (1.502) (1.930)

Resultado antes da equivalência 
patrimonial, impostos e 
participação nos lucros 41.359 41.762 39.788 40.444 
Resultado de equivalência 
patrimonial 9 (1.580) (1.473) - - 

Resultado antes dos impostos 39.779 40.289 39.788 40.444 
Imposto de renda e contribuição 
social 15.b (13.871) (14.348) (13.881) (14.504)

Resultado do exercício 25.908 25.941 25.907 25.940 
Resultado atribuível aos:
Cotistas da controladora 25.908 25.941 25.908 25.941 
Cotistas não controladores  -  -  (1)  (1)

Lucro líquido do exercício 25.908 25.941 25.907 25.940 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 6 200 164 278 327
Títulos e valores mobiliários 7 218.650  266.602  220.637  270.150 
Ativos financeiros ao valor justo 
por meio de outros resultados 
abrangentes 7.b 218.644 266.596 220.631 270.144
Ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado 7.a 6 6 6 6

Contas a receber de clientes 8 49.241 18.211 49.333 18.316
Outros créditos 272 327 277 280
Despesas antecipadas 1.050 729 1.050 729
Total do ativo circulante 269.413 286.033 271.575 289.802
Ativo fiscal diferido 15.c 23.406 5.716 23.538 5.857
Investimento em controlada 9 1.755 3.337  -  - 
Imobilizado 10 8.407 10.355 8.409 10.355
Intangível 11 216.250 216.215 216.250 216.215
Total do ativo não circulante 249.818 235.623 248.197 232.427
Total do ativo 519.231 521.656 519.772 522.229

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2021 2020 2021 2020
Contas a pagar e outros 12 72.646 22.260 73.186 22.834
Total do passivo circulante  72.646  22.260  73.186  22.834 
Contas a pagar e outros LP 12 19.925 4.178 19.925 4.178
Total do passivo não circulante  19.925  4.178  19.925  4.178 
Total do passivo  92.571  26.438  93.111  27.012 
Patrimônio líquido   
Capital social 17 141.180 141.180 141.180 141.180
Reservas de capital 17 259.527 259.527 259.527 259.527
Reservas de lucros 25.908  94.617 25.908  94.617 
Ajuste ao valor de mercado de 
títulos e valores mobiliários 7.b  45  (106)  45  (106)
Patrimônio líquido atribuível aos 
controladores 426.660 495.218 426.660 

 
495.218 

Participação de não controladores  -  -  1  (1)
Total do patrimônio líquido 426.660 495.218 426.661 495.217 
Total do passivo e patrimônio 
líquido 519.231 521.656 519.772 522.229 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

1 Contexto operacional: A ARX Investimentos Ltda.,subsidiária do The Bank of 
New York Mellon Corporation, com sede em Nova York, iniciou suas atividades 
em 2001 e, assim como sua Controlada BNY Mellon Alocação de Patrimônio 
Ltda. (“BNY Mellon Alocação” ou “Controlada”), presta serviços de administração 
de carteiras de títulos e valores mobiliários de investidores residentes e/ou não 
residentes no Brasil; gestão de fundos de investimento, fundos de investimento 
em cotas de fundos multimercado e em cotas de fundos de ações, sendo estes 
abertos, exclusivos e restritos; assessoria nas áreas Financeiras, de Fusões 
e Aquisições de empresas; reorganização societária; e participação em ou-
tras sociedades, comerciais ou civis, como sócia ou acionista. A ARX possui 
recursos sob gestão ativa nas estratégias multimercados, renda fixa e ações, 
distribuídos entre clientes institucionais, distribuidores, family offices, pessoas 
físicas e jurídicas. A Empresa está localizada na Avenida Borges de Medeiros, 
nº 633 - 4º andar, Rio de Janeiro, Brasil. A partir de 16 de janeiro de 2008, por 
meio de uma série de transações ocorridas, a ARX passou a ser uma empresa 
do The Bank of New York Mellon Corporation, voltada exclusivamente para a 
gestão de recursos de terceiros no Brasil. Em 8 de outubro de 2018, foi aberta 
uma filial da Empresa na cidade de São Paulo com objetivo de expandir suas 
operações de gestão de ativos na região. A filial está localizada na Rua Profes-
sor Atílio Innocenti nº 165, 16º andar, Vila Nova Conceição. 2 Apresentação e 
elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras 
consolidadas (“Consolidado” ou “Grupo ARX”) incluem a ARXe sua Controlada 
direta BNY Mellon Alocação. Segue a participação acionária da Empresa em 
sua Controlada direta.

Participação acionária
País 2021 2020

BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. Brasil 99,96 99,96% 
Segue o valor do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 e 2020 e o 
lucro (prejuízo) líquido dos exercícios findos naquelas datas das empresas:

2021 2020

Patrimô-
nio líquido

Lucro (prejuí-
zo)líquido do 

exercício

Patri-
mônio 
líquido

Lucro (pre-
juízo)líquido 
do exercício

ARX Investimentos Ltda. 426.660 25.908 495.218 25.941
BNY Mellon Alocação de 
Patrimônio Ltda. 1.755 (1.581) 3.338 (1.474)
As políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme nas empresas con-
solidadas e consistente com aquelas utilizadas nos períodos anteriores e inclu-
íram os principais procedimentos de consolidação: (i) eliminação dos saldos 
das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas; (ii) eliminação 
das participações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas 
Controladas; e (iii) destaque do valor da participação dos acionistas minoritários 
e/ou participação de não controladores nas demonstrações financeiras conso-
lidadas. 3 Base de preparação: 3.1 Declaração de conformidade (com re-
lação às normas do CPC) - As presentes demonstrações financeiras incluem 
as demonstrações financeiras individuais da Controladora e as demonstrações 
financeiras consolidadas preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil (BR GAAP), as quais abrangem a legislação societária, os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras 
individuais e do consolidado foi autorizada pela Diretoria em 26 de abril de 2022. 
3.2 Base de mensuração - As demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos ins-
trumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado ou 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 3.3 Moeda funcional e 
moeda de apresentação - Estas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas são apresentadas em milhares de Reais. O Real é a moeda fun-
cional da Empresa e de sua Controlada. Todas as informações financeiras 
apresentadas em milhares de Reais foram arredondadas para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3.4 Uso de estimativas e 
julgamentos - A preparação das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas de acordo com as normas CPC exige que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas con-
tábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas 
são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas 
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e 
em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre incertezas, 
premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um 
ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas se-
guintes notas explicativas:  • Nota Explicativa nº 7-Ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado ou valor justo por outros resultados abrangentes. • 
Nota Explicativa nº 8 - Contas a receber de clientes - Valor estimado de reali-
zação. • Nota Explicativa nº 10-Imobilizado-Taxas de depreciação e valores 
residuais. • Nota Explicativa nº 11-Intangível-Teste de recuperação. • Nota 
Explicativa nº 14- Contingências-Estimativa do valor provável de perdas. • Nota 
Explicativa nº 15-Imposto de renda e contribuição social (impostos diferidos)
-Estimativa de recuperação. 4 Principais políticas contábeis: As políticas 
contábeis, descritas em detalhe abaixo, têm sido aplicadas de maneira consis-
tente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas. a. Apuração do resultado - O resultado das ope-
rações é apurado em conformidade com o regime de competência. b. Base de 
consolidação - Combinações de negócios - A Empresa e sua Controlada 
não realizaram transações de combinações de negócios nos exercícios de 
2021e 2020. Investimento em controlada - As demonstrações financeiras da 
Controlada são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir 
da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir.  
Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas foram utilizadas 
demonstrações encerradas na mesma data-base e consistentes com as políti-
cas contábeis da Controladora. Nas demonstrações financeiras individuais da 
Controladora, as informações financeiras da Controlada são reconhecidas por 
meio do método de equivalência patrimonial. Transações eliminadas na 
consolidação - Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou des-
pesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das 
demonstrações financeiras consolidadas, quando aplicável. Transações em 
moeda estrangeira - Transações em moeda estrangeira são convertidas para 
as respectivas moedas funcionais das empresas do Grupo ARX pelas taxas de 
câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados 
e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são convertidas 
para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. As diferenças 
de moedas estrangeiras resultantes na conversão são reconhecidas no resul-
tado.  c. Instrumentos financeiros - Ativos financeiros não derivativos - O 
Grupo ARX reconhece o contas a receber na data em que foi originado. Todos 
os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por 
meio do resultado) são reconhecidos inicialmente, e mensurados a valor justo, 
na data da negociação na qual o Grupo ARX se torna uma das partes das dis-
posições contratuais do instrumento. O Grupo ARX baixa um ativo financeiro 
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando 
o Grupo ARX transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contra-
tuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencialmente todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Even-
tual participação que seja criada ou retida pelo Grupo ARX nos ativos financei-
ros é reconhecida como um ativo ou passivo individual, quando aplicável. Os 
ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado 
no balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo ARX tenha o direi-
to legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base 
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. No reconhe-
cimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo 
amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao 
valor justo por meio do resultado. O Grupo ARX tem os seguintes ativos finan-
ceiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado, ou ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes,contas a receber de clientes e outros créditos. Caixa e equivalen-
tes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa e 
investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a 
partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a um risco insignificante 
de alteração no valor justo, e são utilizados pelo Grupo na gestão das obrigações 
de curto prazo. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado - Um 
ativo financeiro é designado como mensurado ao valor justo por meio do resul-
tado caso o ativo seja mantido dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja 
a negociação do respectivo ativo financeiro, desde que seja designado como 
tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados 
pelo valor justo por meio do resultado se o Grupo ARX gerencia tais investimen-

tos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de 
acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos 
do Grupo ARX. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são 
reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo 
valor justo por meio do resultado são mensurados ao valor justo, e mudanças 
no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. Ativos 
financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - Um 
ativo financeiro é designado como mensurado ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes quando o respectivo ativo é mantido dentro do modelo 
de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de 
caixa contratuais quanto pela venda do ativo financeiro e seus termos contra-
tuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos 
de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Se os termos contratuais 
do ativo financeiro resultarem em fluxos de caixa, que são exclusivamente 
pagamentos de principal e de juros sobre o valor do principal em aberto, o ativo 
é mantido em modelo de negócios, cujo objetivo é alcançado tanto pelo recebi-
mento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros. 
Essa categoria de mensuração reconhece informações no resultado como se 
o ativo financeiro fosse mensurado ao custo amortizado, enquanto o ativo fi-
nanceiro é mensurado no balanço patrimonial ao valor justo. Ganhos ou perdas 
devem ser reconhecidos em outros resultados abrangentes e a contrapartida é 
contabilizada em conta destacada de patrimônio líquido denominada “Ajuste 
de avaliação patrimonial”, líquido dos correspondentes efeitos tributários. 
Quando o ativo financeiro for desreconhecido, o ganho ou a perda acumulada, 
anteriormente reconhecido em outros resultados abrangentes, deve ser reclas-
sificado do patrimônio líquido para o resultado como ajuste de reclassificação. 
O valor justo é calculado com base em cotação de preços de mercado. Contas 
a receber de clientes - Contas a receber de clientes são ativos financeiros com 
pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Esses 
ativos financeiros são designados como mensurados ao custo amortizado, em 
virtude de os ativos serem mantidos dentro do modelo de negócios, cujo obje-
tivo é o recebimento dos fluxos de caixa contratuais, logo tais ativos são reco-
nhecidos inicialmente pelo preço da transação e, após o reconhecimento inicial, 
são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, de-
duzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. 
Devido ao curto prazo dessas operações, o Grupo ARX considera que não há 
diferença material entre o valor do custo amortizado e o valor justo. O saldo de 
contas a receber de clientes corresponde a valores de taxas de gestão, admi-
nistração e performance a receber de fundos e clubes de investimento pela 
prestação de serviços de gestão e administração de suas carteiras. Passivos 
financeiros não derivativos - Os passivos financeiros são designados à men-
suração ao custo amortizado e reconhecidos inicialmente na data de negociação 
na qual o Grupo ARX se torna uma parte das disposições contratuais do instru-
mento. O Grupo ARX baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações 
contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. Tais passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 
transação atribuíveis, quando aplicável. Após o reconhecimento inicial, esses 
passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos 
juros efetivos, quando aplicável. Devido ao curto prazo dessas operações, o 
Grupo ARX considera que não há diferença material entre o valor do custo 
amortizado e o valor justo. Os ativos e passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente 
quando, o Grupo ARX tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a 
intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passi-
vo simultaneamente. O Grupo ARX tem como passivo financeiro não derivativo 
a rubrica “Contas a pagar e outros”. d. Imobilizado- Reconhecimento e men-
suração - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisi-
ção ou construção, deduzido de depreciação acumulada e provisões para re-
dução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. O 
custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O 
software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipa-
mento é capitalizado como parte daquele equipamento. Periodicamente, o 
Grupo ARX avalia os itens do seu ativo imobilizado, realizando baixa dos itens 
obsoletos, danificados ou quando estes não geram mais benefício econômico 
futuro. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados 
pela comparação dos recursos advindos da alienação com o valor contábil do 
imobilizado e são reconhecidos nas rubricas de“Outras despesas” ou “Outras 
receitas” no resultado. Gastos subsequentes são capitalizados na medida em 
que seja provável que benefícios econômicos futuros associados a esses gas-
tos fluirão para o Grupo ARX e que seus custos possam ser medidos de forma 
confiável. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no 
resultado conforme incorridos. Depreciação - A depreciação é calculada sobre 
o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do 
custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado 
baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada 
parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete 
o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. 
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos 
a cada encerramento de exercício financeiro, e eventuais ajustes são reconhe-
cidos como mudança de estimativas contábeis.  e. Ativos intangíveis - Ágio 
- O ágio é resultante da aquisição da Empresa em 2008. Mensuração subse-
quente - O valor do ágio registrado encontra-se deduzido da amortização 
acumulada até a data da entrada em vigor do CPC 15 - Combinação de negócios 
e acrescido de contraprestações contingentes de operações anteriores à en-
trada em vigor do CPC15. Adicionalmente, quando aplicável, é deduzido de 
provisão para perdas por redução ao valor recuperável. As informações rela-
cionadas à metodologia e seus resultados, quanto à necessidade ou não de 
redução do seu valor recuperável, estão descritos na Nota Explicativa nº 11. f. 
Redução ao valor recuperável-Impairment - Ativos financeiros não deri-
vativos (incluindo contas a receber de clientes) - Um ativo financeiro não 
mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado na data de cada 
balanço para mensurar a provisão para perdas de crédito esperadas. Um ativo 
tem perda no seu valor recuperável quando são estimadas perdas de crédito 
esperadas por aumentos significativos no risco de crédito desde o reconheci-
mento inicial, avaliados de forma individual ou coletiva, considerando todas as 
informações razoáveis e sustentáveis, incluindo informações prospectivas, 
desde que possam ser estimados de uma maneira confiável. A evidência obje-
tiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento 
ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido 
ao Grupo ARX sobre condições de que o Grupo não consideraria em outras 
transações, probabilidade de que o devedor ou o emissor entrará em processo 
de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Ativos 
financeiros mensurados pelo custo amortizado - O Grupo ARX considera 
evidência de perda de valor para o contas a receber de clientes tanto no nível 
individualizado como no nível coletivo. Todos os contas a receber individual-
mente significativos são avaliados quanto à perda por redução ao valor recu-
perável, equivalente às perdas de crédito esperadas. Todos os contas a receber 
individualmente significativos identificados como não tendo sofrido perda de 
valor individualmente são então avaliados individual e coletivamente quanto a 
qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identifi-
cada. Os contas a receber que não são individualmente significativos são 
avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamento 
desses títulos com características de risco similares. Ao avaliar prospectiva-
mente a perda de valor recuperável de forma coletiva, o Grupo ARX utiliza 
tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recupe-
ração e dos valores de perda outrora incorridos, ajustados para refletir o julga-
mento da Administração quanto às premissas se as condições econômicas e 
de crédito atuais representam aumentos significativos no risco de crédito desde 
o reconhecimento inicial. Uma redução do valor recuperável com relação a um 
ativo financeiro mensurado pelo custo amortizado é calculada como a diferen-
ça entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados 
descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconheci-
das no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra contas a rece-
ber,quando aplicáveis. Quando um evento subsequente indica reversão da 
perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resul-
tado. Ativos não financeiros - Os valores contábeis dos ativos não financeiros 
do Grupo ARX, que não o imposto de renda e a contribuição social diferidos, 
são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda 
no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 
ativo é determinado. O valor recuperável de um ativo é o maior entre o valor em 
uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os 
fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes 
através da taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigen-
tes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos 
específicos do ativo. No caso de ágio, o valor recuperável é estimado todo ano 
na mesma época. Perdas por redução ao valor recuperável relacionadas a ágio 

não são revertidas. Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável re-
conhecidas em períodos anteriores são avaliadas a cada data de elaboração 
das demonstrações financeiras para quaisquer indicações de que a perda tenha 
aumentado, diminuído ou não mais exista. Perdas de valor são revertidas caso 
tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o valor 
recuperável e somente na condição em que o valor contábil do ativo não exce-
da o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortiza-
ção, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. g. Benefícios a em-
pregados - Planos de contribuição definida - Um plano de contribuição de-
finida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga 
contribuições fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não 
terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As 
obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida 
são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado 
nos períodos durante os quais serviços são prestados pelos empregados. 
Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo me-
diante a condição de que haja o ressarcimento de caixa ou a redução em futuros 
pagamentos esteja disponível, quando aplicável. As contribuições para um 
plano de contribuição definida, cujo vencimento é esperado para 12 meses após 
o final do período no qual o empregado presta o serviço, são descontadas aos 
seus valores presentes. Benefícios de curto prazo a empregados - Obrigações 
de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não 
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado 
seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os 
planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se 
o Grupo ARX tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em 
função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser 
estimada de maneira confiável. h. Provisões - Uma provisão é reconhecida, 
em função de um evento passado, se o Grupo ARX tem uma obrigação legal ou 
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um 
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são 
apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa 
antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor 
do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros 
incorridos são registrados no resultado. i. Receita operacional - A ARX e sua 
Controlada são gestoras de fundos e clubes de investimento constituídos no 
Brasil e no exterior, fazendo jus a percentuais, definidos contratualmente, das 
taxas de gestão, administração e de performance devidas pelos respectivos 
fundos e clubes de investimento. As taxas de gestão e administração são ge-
radas de acordo com o percentual fixo e/ou variável sobre o valor do patrimônio 
líquido dos fundos de investimento e clubes de investimento e reconhecidas na 
medida da prestação dos respectivos serviços. As taxas de performance são 
geradas quando os fundos atingem determinada rentabilidade, conforme defi-
nido nos respectivos regulamentos, e são reconhecidas no momento em que 
há a certeza do seu valor e recebimento. j. Receitas financeiras e despesas 
financeiras - As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre inves-
timentos,ganhos e perdas cambiais e variações no valor justo de ativos finan-
ceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é 
reconhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos. k. Imposto 
de renda e contribuição social - Lucro real - O imposto de renda e a contri-
buição social do exercício corrente e diferido da ARX e da BNY Mellon Alocação 
são calculados com base na alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável anual excedente de R$ 240 para imposto de renda, e na 
alíquota de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de 
renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e dife-
ridos da ARX e da BNY Mellon Alocação. O imposto corrente e o imposto dife-
rido são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à 
combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio lí-
quido ou em outros resultados abrangentes, quando aplicável. O imposto cor-
rente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou o prejuízo 
tributável do exercício da Empresa e de sua Controlada, às taxas de impostos 
decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das 
demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação 
aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às 
diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos e os 
correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido não 
é reconhecido para as seguintes diferenças temporárias: o reconhecimento 
inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja combinação de 
negócios e que não afete nem a contabilidade nem o lucro ou prejuízo tributável, 
e diferenças relacionadas a investimentos em subsidiárias e entidades Contro-
ladas quando seja provável que elas não revertam num futuro previsível. Além 
disso, imposto diferido não é reconhecido para diferenças temporárias tributá-
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veis resultantes no reconhecimento inicial de ágio. O imposto diferido é mensu-
rado pelas alíquotas que se esperam serem aplicadas às diferenças temporárias 
quando elas forem revertidas, baseando-se nas leis que foram decretadas ou 
substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações 
financeiras. Na determinação do imposto de renda corrente e diferido, a Em-
presa e sua Controlada levam em consideração o impacto de incertezas relati-
vas a posições fiscais tomadas e se os pagamentos adicionais de imposto de 
renda e juros tenham de ser realizados. A Empresa e sua Controlada acreditam 
que a provisão para imposto de renda no passivo está adequada com relação 
a todos os períodos fiscais em aberto,com base em sua avaliação de diversos 
fatores, incluindo interpretações das leis fiscais e experiência passada. Essa 
avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver uma 
série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem ser 
disponibilizadas, o que levaria a Empresa e sua Controlada a mudar o julga-
mento quanto à adequação da provisão existente, e impactaria a despesa com 
imposto de renda no ano em que forem realizadas. Os ativos e passivos fiscais 
diferidos da Empresa e de sua Controlada são compensados caso haja um 
direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacio-
nam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a 
mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e contribui-
ção social diferido é reconhecido nas demonstrações financeiras por perdas 
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas 
quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis 
e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na 
medida em que sua realização não seja mais provável. l. Arrendamentos - (i) 
Como arrendatário - O ativo de direito de uso é subsequentemente deprecia-
do pelo método linear desde a data de início até o final do prazo do arrendamen-
to. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos 
pagamentos do arrendamento que não são efetuados na data de início, des-
contados pela taxa de juros implícita no arrendamento. Os pagamentos de ar-
rendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento compreen-
dem pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência. O passivo de 
arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos 
juros efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futu-
ros de arrendamento resultante de alteração em índice ou taxa. 5 Determinação 
do valor justo: Diversas políticas e divulgações contábeis da Empresa exigem 
a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como 
para os não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, 
o Grupo ARX usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os 

valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia base-
ada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte 
forma: • Nível 1:Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos 
e passivos idênticos. • Nível 2: Inputs, exceto os preços cotados incluídos no 
Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indire-
tamente (derivado de preços). • Nível 3: Inputs, para o ativo ou passivo, que não 
são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). O 
Grupo ARX reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor 
justo no final do período das demonstrações financeiras em que ocorreram as 
mudanças. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração 
e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável, as informa-
ções adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos 
são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo. a. Contas a 
receber de clientes - Os valores justos de contas a receber e outros recebíveis 
são estimados como o valor presente de fluxos de caixa futuros, descontado 
pela taxa de mercado dos juros apurados na data de mensuração. Contas a 
receber de curto prazo que não são sujeitas a correção de juros são mensuradas 
ao valor original da fatura se o efeito de desconto a valor presente não é mate-
rial. O valor justo é determinado na data de reconhecimento e, para fins de di-
vulgação, na data-base das demonstrações financeiras.  b. Ativos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado e por meio de outros resultados 
abrangentes - O valor justo dos ativos financeiros é avaliado com base na 
melhor estimativa da Empresa em relação ao seu valor de realização.
6 Caixa e equivalentes de caixa:
 Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Saldo em bancos(a) 200 164 278 327
Total 200 164 278 327
(a) Os saldos de bancos não possuem nenhum tipo de restrição de resgate 
imediato. 7 Títulos e valores mobiliários: a. Ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado
 Controladora/Consolidado

2021 2020
Valor 
justo

Custo 
amortizado

Valor 
justo

Custo 
amortizado

Cotas patrimoniais – ANBIMA 6 6 6 6 
Total 6 6 6 6 
Valor justo - As cotas patrimoniais são registradas ao custo de aquisição, 
ajustado pela variação no valor das cotas informadas pela ANBIMA. b. Ativos 
financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes

Controladora
2021 2020

Vencimento
Custo 

amortizado
Valor 
justo

Outros resulta-
dos abrangentes

Custo 
amortizado

Valor 
justo

Outros resultados 
abrangentes

Letras Financeiras do Tesouro (LFT) (a) Até 1 ano 125.269 125.273 3 215.133 215.047 (86)
Entre 1 e 2 
anos 93.308 93.371 64 51.626 51.549 (78)

Total 218.577 218.664 67 266.759 266.596 (164)
Efeito tributário (22) 56
Efeito líquido no patrimônio líquido 45 (108)

Consolidado
2021 2020

Vencimento
Custo 

amortizado
Valor 
justo

Outros resulta-
dos abrangentes

Custo 
amortizado

Valor 
justo

Outros resultados 
abrangentes

Letras Financeiras do Tesouro (LFT) (a) Até 1 ano 125.269 125.273 3 215.133 215.047 (86)
Entre 1 e 2 
anos 95.294 95.358 65 55.171 55.097 (74)

Total 220.563 220.631 68 270.304 270.144 (160)
Efeito tributário (23) 54
Efeito líquido no patrimônio líquido 45 (106)
 (a) Refere-se a títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional do 
Brasil, que possuem taxas de juros pós-fixadas indexadas pelo Selic.
Valor justo - Títulos públicos - Os títulos públicos são ajustados ao valor justo 
com base nas cotações divulgadas pela ANBIMA - Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Os resultados obtidos pela 
apropriação dos juros desses ativos financeiros são reconhecidos na rubrica 
“Receitas/despesas financeiras”, e os respectivos ajustes a valor justo são 
registrados na rubrica do patrimônio líquido “Ajuste a valor justo dos títulos e 
valores mobiliários”. 8 Contas a receber de clientes : Os saldos de contas a 
receber correspondem, substancialmente, a valores de taxas de gestão, ad-
ministração e performance a receber de fundos e clubes de investimento, pela 
prestação de serviços de gestão e administração de suas carteiras, conforme 
demonstrado abaixo:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Taxa de gestão e administração 9.619 11.025 9.711 11.130
Taxa de performance 39.622 7.186 39.622 7.186
Total 49.241 18.211 49.333 18.316
Os valores a receber apresentados acima vencem,substancialmente,em 30 dias, 
e alguns valores a receber atrelados a fundos offshore possuem vencimento 
entre 90 e 180 dias. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não há saldos vencidos.
9 Investimento em controlada: a. Movimentação dos saldos 

Saldo 
em 31 de 

dezembro 
de 2020

Equiva-
lência 

patrimo-
nial

Outros re-
sultados 

abran-
gentes

Saldo 
em 31 de 

dezembro 
de 2021

BNY Mellon Alocação de 
Patrimônio Ltda. 3.337 (1.580) (2) 1.755

Saldo 
em 31 de 

dezembro 
de 2019

Equiva-
lência 

patrimo-
nial

Outros re-
sultados 

abran-
gentes

Saldo 
em 31 de 

dezembro 
de 2020

BNY Mellon Alocação de 
Patrimônio Ltda. 4.817 (1.473) (7) 3.337
A ARX registrou uma perda de R$1.580 em 2021 (perda em 2020: R$1.473) 
de equivalência patrimonial de sua Controlada, da qual possui 99,96% (2020: 
99,96%) do capital social total. O contrato social da BNY Mellon Alocação não 
estabelece a obrigatoriedade de haver distribuição mínima de lucros ou resulta-
dos e não houve propostas de dividendos em 2021 e 2020por não ter tido lucro 
nos exercícios. b. Informações da controlada - O quadro abaixo apresenta um 
sumário das informações financeiras da Controlada pelos seus valores integrais, 
sem considerar o percentual de participação que a ARX detém dessa entidade. 
A data de encerramento social da Controlada é em 31 de dezembro, mesma 
data de encerramento social da Controladora.

BNY Mellon Alocação de 
Patrimônio Ltda.

 2021 2020
Ativos circulantes 2.166 3.822
Ativos não circulantes 133 141
Total de ativos 2.299 3.963
Passivos circulantes 544 625
Patrimônio líquido antes do resultado 3.336 4.812
Total de passivos e patrimônio líquido 3.880 5.437
Receitas 1.173 1.893
Despesas (2.754) (3.367)
Prejuízo dos exercícios (1.581) (1.474)
Participação no patrimônio líquido 99,96% 99,96%
Resultado de participações (1.580) (1.473)
Participação de não controladores (1) (1)
10 Imobilizado:

Grupo ARX
Valor líquido

Custo
Depreciação 

acumulada 2021 2020
Instalações 998 (767) 231 354
Máquinas e equipamentos 9.037 (4.400) 4.637 6.025
Móveis e utensílios 755 (747) 8 55
Equipamentos de informática 9.129 (6.872) 2.257 1.250
Ativos de direito de uso 5.702 (4.545) 1.157 2.672
Imobilizado em curso 116 - 116 -
Total 25.737 (17.331) 8.406 10.356
Os valores contábeis dos ativos imobilizados do Grupo ARX foram revistos, 
para fins de apresentação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, e não houve indicação de provisão para redução ao valor 
recuperável (impairment). A vida útil dos ativos imobilizados do Grupo ARX foi 
revisada seguindo as orientações do Pronunciamento Técnico CPC nº 27 - Ativo 
Imobilizado e não houve alterações nos critérios e nos valores da depreciação 
desses itens, uma vez que não possuem representação econômica relevante e 
por terem as suas vidas econômicas já aproximadamente representadas. Em 31 
de dezembro de 2021, o Grupo ARX possuía cerca de R$ 6.232 (2020: R$6.203) 
em ativos 100% depreciados, que ainda estão em operação. Desse montante, 
R$715 (2020: R$715) referem-se a itens da categoria de móveis e equipamen-
tos da ARX, R$496 (2020: R$510) referem-se à categoria de equipamentos de 
comunicação da ARX, R$385 referem-se à categoria de instalações (2020: R$ 
441) e R$ 4.465 (2020: R$4.537) referem-se à categoria de equipamentos de 
informática da ARX. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o Grupo 
ARX possui ativo de direito de uso no valor de R$5.702 (2020: R$5.702), que 
foi constituído em conformidade com o CPC 06 e corresponde ao direito de uso 
das salas comerciais onde a Empresa está localizada atualmente. Um passivo 
no valor de R$ 1.308 (2020: R$2.887) também foi constituído para representar 
suas obrigações de pagamento até o fim do contrato (Nota Explicativa nº 12). 
O Grupo ARX não possui itens do imobilizado dados em garantia de passivo, 
compromissos contratuais para aquisição de imobilizado e que ainda estejam em 
uso e ativos arrendados com característica de leasing financeiro. No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021, a Controlada possuía o seguinte saldo de 
ativo imobilizado R$ 1.600 (sem saldo no exercício findo em 2020). 11 Intangí-
vel : O saldo de R$216.250, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, na ARX e no 
consolidado, compreende o ágio, líquido da amortização até 31 de dezembro 
de 2008, recebido com a incorporação da ARX Holding S.A. em31 de maio de 
2008.Esse ágio foi originado pela aquisição indireta da empresa pela BNYM 
Holdings Participações Ltda. Com a incorporação reversa efetuada, a Empresa 
recebeu o ágio no valor de R$ 312.342, tendo amortizado até 2008 o montante 
de R$ 23.180. Nos exercícios de2013, 2012 e 2011, houve acréscimo de ágio 
referente ao pagamento adicional (contraprestação contingente — earn-out) 
realizado aos ex-sócios da Empresa, referente aos exercícios de 2009, 2010, 
2011 e 2012, calculado com base nas metas de EBIT previamente acordadas, 
nos valores de R$ 7.079, R$4.022 e R$13.426, respectivamente. A contrapresta-
ção contingente tem como origem o Contrato de Compra de Ações celebrado em 
13 de novembro de 2007 entre The Bank of New York Mellon Corporation, ARX 
Holding Ltda., ARX Capital Management Ltda. (antiga denominação social da 

ARX Investimentos Ltda.), ARX Gestão Internacional de Recursos Financeiros 
Ltda., ARX Investimentos Ltda. e Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. que 
previa o pagamento adicional (earn-out) aos ex-sócios da ARX Investimentos 
Ltda., até 2013, desde que atingidas determinadas metas de EBIT acumulado 
por período de mensuração, conforme definido no contrato. O fundamento 
econômico do ágio é a expectativa de rentabilidade futura e, até 31 de dezem-
bro de 2008, foi amortizado tendo como base o seu aproveitamento fiscal em 
cinco anos, nas regras legais aplicáveis. A partir de 1º de janeiro de 2009, sua 
amortização contábil foi interrompida com a adoção do CPC 15 - Combinação 
de negócios, tendo em vista que as operações relacionadas não possuem prazo 
definido. Todavia, a sua recuperação é testada anualmente e, se necessária, uma 
provisão para redução ao valor recuperável(impairment) é registrada. Em 31 de 
dezembro de 2021 foi executada internamente uma nova avaliação econômico-
financeira, utilizando-se de fluxo de caixa descontado da ARX, considerando o 
orçamento anual para o exercício de 2021 e o planejamento de longo prazo até 
2031, com as seguintes premissas mais relevantes:  • O crescimento da receita 
com taxa de gestão e de administração deverá ser de 6,5%, para o período de 
2021 a 2031. • O crescimento da receita com taxa de performance deverá ser 
de 5% para o período de 2021 a 2031. • Taxa nominal de desconto de 19,08% 
ao ano, com base no modelo WACC, aplicada no conceito de fluxo de caixa 
descontado, tendo o lucro líquido, ajustado pela depreciação, como fluxo de 
entrada de recursos, e os investimentos no ativo fixo e no capital de giro como 
fluxos de saída de recursos. • Taxa de crescimento na perpetuidade de 3,0% ao 
ano. Com base no resultado final do teste de recuperabilidade, não foi apurada 
a necessidade de constituição de redução ao valor recuperável (impairment) 
do ativo. 12 Contas a pagar e outros:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Prestadores de serviços 734 567 766 605
Passivo de arrendamento (a) 1.308 2.887 1.308 2.887
Provisão para participação nos lucros e 
gratificações a pagar 68.829 16.452 69.218 16.869
IRPJ e CSLL a recolher 18.918 4.031 18.829 3.938
PIS e COFINS a recolher 964 913 968 925
ISS a recolher 190 196 191 199
Salários e encargos a pagar 1.572 1.368 1.775 1.563
Outros 56 24 56 26
Total 92.571 26.438 93.111 27.012
Passivo circulante 72.646 18.888 73.186 19.462
Passivo não circulante 19.925 7.550 19.925 7.550
(a) No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, em conformidade com o 
CPC 06 (R2), o Grupo ARX reconheceu o montante de R$1.308 (2020: R$2.887) 
referente as suas obrigações de pagamentos pela utilização das salas comercias 
onde a Empresa está localizada atualmente. 13 Benefícios a empregados: A 
ARX e sua Controlada concedem aos seus empregados o benefício, opcional, 
de participação no plano de previdência privada na modalidade de contribuição 
definida, participando como patrocinadora com parcela da contribuição mensal. 
A partir de novembro de 2020, a ARX e sua Controlada migraram os planos 
de previdência privada para a Icatu Seguros S.A., que anteriormente eram 
administrados pela Mapfre Previdência S.A.. Em 31 de dezembro de 2021 e 
2020, a ARX contribuiu para a previdência privada os montantes de R$412e 
R$ 339, respectivamente. No Consolidado, em 31 de dezembro de 2021, esse 
montante representa R$456(R$ 366 em 31 de dezembro de 2020),conforme 
Nota Explicativa nº 19. 14 Contingências: a. Contingências trabalhista e 
cíveis - Probabilidade de perda possível - As contingências classificadas 
com risco possível são dispensadas de constituição de provisão com base no 
CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Para fins de 
apresentação, as informações a seguir levam em consideração os processos 
de maior relevância. Em 4 de fevereiro de 2016, o Postalis ajuizou uma ação 
contra a BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. (“Alocação”), subsidiária da 
ARX, e a BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. (“Distribuidora”), alegando ter sofrido perdas em alguns fundos 
de investimento. Essa ação foi remetida à Justiça Federal de São Paulo, por ter 

havido declínio de competência, e, posteriormente, remetida à Justiça Federal 
de Brasília. Em 25 de outubro de 2019, o Postalis ajuizou outra ação contra 
a Alocação e a Distribuidora, em curso perante à Justiça Estadual do Rio de 
Janeiro, alegando supostos prejuízos relacionados à gestão e à administração 
de fundo de investimento. Considerando que há valores ilíquidos envolvidos 
nessas ações e que ambas ainda estão em fase inicial, não foi possível deter-
minar os montantes possíveis de perda. Em 15 de abril de 2019, foi lavrado auto 
de infração contra a ARX relativo à cobrança de Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS) sobre serviços de gestão prestados a clientes domici-
liados no exterior, no valor de R$ 5.611 (data da lavratura do auto de infração). 
Em maio de 2020, a ARX tomou conhecimento de que o auto de infração foi 
confirmado pela Coordenadoria de Revisão e Julgamento Tributários, tendo 
interposto, na sequência, recurso administrativo contra essa decisão, ora pen-
dente de julgamento. Existe ainda contingência passiva de natureza trabalhista 
avaliada como risco possível, cujo montante não pode ser depreendido, com 
confiabilidade e precisão, a partir da leitura da respectiva petição inicial. Isso 
se deve à iliquidez dos pedidos principais formulados ou à inclusão de pedidos 
de indenização por danos morais, a ser arbitrado pelo Juízo. 15 Imposto de 
renda e contribuição social: a. Encargos devidos sobre as operações do 
exercício - a.1 Controladora

ARX
Lucro real 2021 2020
Lucro antes do imposto de renda e contribuição 
social 39.779 40.289
Adições (exclusões) temporárias 52.192 (10.568)
Gratificações e participações no lucro 52.377 (10.268)
Variação cambial por competência (192) (275)
Provisões diversas 7 (25)
Adições permanentes 2.876 2.890
Participações em Controladas 1.580 1.473
Contribuições e doações 525 225
Outras despesas não dedutíveis 771 1.193
Base de cálculo do imposto de renda e contribui-
ção social 94.847 32.612
Imposto de renda e contribuição social às alíquo-
tas mencionadas na 
Nota 4.k. 32.224 11.064
Incentivos fiscais (607) (309)
Imposto de renda e contribuição social correntes 
devidos sobre o resultado do 
exercício 31.617 10.755
Imposto de renda e contribuição social a compensar (10.484) (6.404)
Imposto de renda e contribuição social líquidos 
devidos - Nota 12 21.133 4.351
a.2 Controlada 

BNY Mellon Alocação 
de Patrimônio Ltda.

Lucro real 2021 2020
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição 
social (1.571) (1.317)
Exclusões temporárias (29) (461)
Gratificações e participações no lucro (29) (461)
Variação cambial por competência - -
Provisões diversas - -
Adições permanentes 9 8
Outras despesas não dedutíveis 9 8
Prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da 
contribuição social (1.551) (1.770)
b. Composição da conta de despesa com imposto de renda e contribuição 
social

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Valores correntes
Imposto de renda e contribuição social 
devidos (31.617) (10.755) (31.617) (10.755)
Valores diferidos
Adições (exclusões) temporárias  
Constituição/realização no exercício 17.545 (3.593) 17.736 (3.750)
Total (13.871) (14.348) (13.881) (14.505)
c. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social 
diferidos - O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados 
para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis: às diferenças temporárias, entre 
a base fiscal de contas do resultado e seus respectivos registros contábeis em 
regime de competência.

Controladora

Saldos em 
31/12/2020

Constitui-
ção/(reali-

zação)
Saldos em 
31/12/2021

Imposto de renda e contribuição so-
cial diferidos ativos
Créditos tributários sobre diferenças 
temporárias:
Gratificações e participações no lucro 5.594 17.808 23.402
Provisões diversas 61 2 63
Variação cambial por competência 6 (65) (59)
Total dos créditos tributários ativos 5.661 17.745 23.406

Consolidado

Saldos em 
31/12/2020

Constitui-
ção/(reali-

zação)
Saldos em 
31/12/2021

Imposto de renda e contribuição so-
cial diferidos ativos
Créditos tributários sobre diferenças 
temporárias:
Gratificações e participações no lucro 5.735 17.799 23.534
Provisões diversas 61 2 63
Variação cambial por competência 6 (65) (59)
Total dos créditos tributários ativos 5.802 17.736 23.538
d. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças tem-
porárias

2020
Controladora

Ano Imposto de renda Contribuição social Total
2020 4.162 1.498 5.661

2020
Consolidado

Ano Imposto de renda Contribuição social Total
2020 4.266 1.536 5.802

2021
Controladora

Ano Imposto de renda Contribuição social Total
2021 17.210 6.196 23.406

2021
Consolidado

Ano Imposto de renda Contribuição social Total
2021 17.307 6.230 23.537
A realização das diferenças temporárias, além de ocorrer em função dos re-
sultados projetados, depende também da conclusão dos fatos contábeis que 
lhes deram origem. 16 Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: 
a. Classificação contábil e valores justos - A tabela a seguir apresenta os 
valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo 
os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre o valor 
justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor 
contábil é uma aproximação razoável do valor justo.

Controladora
31 de dezembro de 2021 Valor contábil Valor justo

Custo 
amorti-

zado

Ativos financeiros ao 
valor justo por meio 

de outros resultados 
abrangentes

Ativos finan-
ceiros ao valor 

justo por meio do 
resultado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais – LFT - 218.644 - 218.644 - 218.644 - 218.644
Cotas patrimoniais – ANBIMA - - 6 6 - - 6 6
Total - 218.644 - 218.650 - 218.644 - 218.650
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 200 - - 200
Contas a receber de clientes 49.241 - - 49.241
Outros créditos 272 - - 272
Total 49.713 - - 49.713

Controladora
31 de dezembro de 2021 Valor contábil Valor justo

Custo 
amorti-

zado

Ativos financeiros ao 
valor justo por meio 

de outros resultados 
abrangentes

Ativos finan-
ceiros ao valor 

justo por meio do 
resultado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Passivos financeiros não mensurados ao valor justo
Contas a pagar e outros 92.570 - - 92.570

Controladora
31 de dezembro de 2020 Valor contábil Valor justo

Custo 
amorti-

zado

Ativos financeiros ao 
valor justo por meio 

de outros resultados 
abrangentes

Ativos finan-
ceiros ao valor 

justo por meio do 
resultado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais – LFT - 266.596 - 266.596 - 266.596 - 266.596
Cotas patrimoniais – ANBIMA - - 6 6 - - 6 6
Total - 266.596 6 266.602 - 266.596 6 266.602

Controladora
31 de dezembro de 2020 Valor contábil Valor justo

Custo 
amor-
tizado

Ativos financeiros ao 
valor justo por meio 

de outros resultados 
abrangentes

Ativos finan-
ceiros ao valor 

justo por meio do 
resultado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 164 - - 164
Contas a receber de clientes 18.211 - - 18.211
Outros créditos 327 - - 327
Total 18.702 - - 18.702
Passivos financeiros não mensurados ao valor justo
Contas a pagar e outros 26.438 - - 26.438

Sexta-feira, 29/04/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

gecelmo
Logo MM

gecelmo
Novo carimbo



CONTINUAÇÃO

Consolidado
31 de dezembro de 2021 Valor contábil Valor justo

Custo 
amor-
tizado

Ativos financeiros ao 
valor justo por meio 

de outros resultados 
abrangentes

Ativos finan-
ceiros ao valor 

justo por meio do 
resultado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais - LFT - 220.631 - 220.631 - 220.631 - 218.644
Cotas patrimoniais - ANBIMA - - 6 6 - - 6 6
Total - 220.631 - 220.637 - 220.631 6 220.637
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 278 - - 278
Contas a receber de clientes 49.333 - - 49.333
Outros créditos 277 - - 277
Total 49.888 - - 49.888
Passivos financeiros não mensurados ao valor justo
Contas a pagar e outros 93.111 - - 93.111

Consolidado
31 de dezembro de 2020 Valor contábil Valor justo

Custo 
amor-
tizado

Ativos financeiros ao 
valor justo por meio 

de outros resultados 
abrangentes

Ativos finan-
ceiros ao valor 

justo por meio do 
resultado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais - LFT - 270.144 - 270.144 - 270.144 - 270.144
Cotas patrimoniais - ANBIMA - - 6 6 - - 6 6
Total - 270.144 6 270.150 - 270.144 6 270.150
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 327 - - 327
Contas a receber de clientes 18.316 - - 18.316
Outros créditos 280 - - 280
Total 18.923 - - 18.923
Passivos financeiros não mensurados ao valor justo
Contas a pagar e outros 27.012 - - 27.012
b. Mensuração do valor justo - As técnicas de valorização utilizadas na men-
suração dos valores justos dos principais saldos são apresentadas abaixo: 
Títulos públicos - Os títulos públicos são ajustados ao valor justo com base nas 
cotações divulgadas pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais. c. Gerenciamento dos riscos financeiros 
- O Grupo ARX investe em diversos instrumentos financeiros como parte de suas 
operações, que possuem exposição aos seguintes riscos advindos do uso de 
instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de merca-
do; e • Risco operacional. A natureza e a extensão dos instrumentos financeiros 
apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e 
na política de gerenciamento dos riscos associados a esses instrumentos estão 
apresentados abaixo. Estrutura de gerenciamento de risco - O Grupo ARX 
está inserido em um ambiente de controle e gerenciamento de risco de empresas 
pertencentes ao Grupo BNY Mellon, o qual é composto por empresas no Brasil 
controladas direta/indiretamente pelo The Bank of New York Mellon Corporation. 
A estrutura organizacional do Grupo BNY Mellon contempla um sistema de con-
troles internos composto por equipes segregadas, com linhas de reporte distintas. 
São elas as áreas de: Risco Operacional & Compliance e Risco de Mercado. Além 
das áreas de controles locais, a auditoria interna realiza revisões regulares e 
independentes. O envolvimento da Alta Administração se dá através da estrutura 
de governança corporativa do Grupo BNY Mellon, que conta com os seguintes 
comitês: Comitê de Auditoria, Comitê de Risco e Compliance, Comitê de Crédito 
e Comitê de Precificação. A Diretoria é responsável pelo sucesso contínuo e tem 
responsabilidade por gerenciamento de riscos, compliance e questões regula-
tórias que impactem o Grupo. As políticas de gerenciamento de risco do Grupo 
foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos aos quais o Grupo está 
exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados e para monitorar 
os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas 
são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e 
nas atividades do Grupo. O Grupo, através de treinamento, procedimentos de 
gestão e outros procedimentos, busca desenvolver um ambiente de disciplina e 
controle no qual todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições 
e obrigações. Risco de crédito - Consiste no risco de a contraparte, em algum 
instrumento financeiro, não honrar os pagamentos devidos e no risco de os 
emissores de títulos/valores mobiliários de renda fixa que integram a carteira 
não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos 
juros de suas dívidas. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as empresas do 
Grupo ARX detinham aplicação em cotas de fundos de investimento e títulos 
emitidos pelo Governo Brasileiro (LFT). Todos os ativos são classificados como 
baixo risco de crédito, uma vez que os títulos públicos possuem risco soberano.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa 200 164 278 327
Ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado 6 6 6 6
Ativos financeiros ao valor justo por 
meio de outros resultados abran-
gentes 218.644 266.596 220.631 270.144
Contas a receber de clientes 49.241 18.211 49.333 18.316
Total 268.091 284.977 270.248 288.793
Risco de liquidez - É o risco de as empresas do Grupo ARX encontrarem dificul-
dades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros 
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. O 
montante dos passivos financeiros do Grupo ARX, com vencimento em até três 
meses, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, era de:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2021

Descrição

Vencí-
veis até 
3 meses Total

Vencí-
veis até 
3 meses Total

Contas a pagar e outros 71.755 71.755 72.437 72.437

Controladora Consolidado

31/12/2020 31/12/2020

Descrição

Vencí-
veis até 
3 meses Total

Vencí-
veis até 
3 meses Total

Contas a pagar e outros 18.888 18.888 19.462 19.462
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o Grupo ARX detinha aplicações em 
ativos financeiros em montante suficiente para fazer face aos compromissos 
de curto prazo. 
Risco de mercado - Risco de mercado consiste no risco de variação no valor 
dos ativos da carteira do Grupo ARX. O valor dos títulos e valores mobiliários 
pode aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços e cotações 
de mercado, as taxas de juros e os resultados das empresas emissoras. A queda 
dos preços dos ativos integrantes da carteira do Grupo ARX pode ser temporária, 
não existindo, no entanto, garantia de que não se estendam por períodos longos 
e/ou indeterminados. Em determinados momentos de mercado, a volatilidade 
dos preços dos ativos e dos derivativos pode ser elevada, podendo acarretar 
oscilações bruscas no resultado da carteira do Grupo ARX. 
a. Risco de variação cambial - O risco de variação cambial em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 era de:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Contas a receber de clientes em 
Dólares norte-americanos 39.782 3.821 39.782 3.821
O Grupo ARX não utiliza hedge para eliminar a exposição à variação cambial. 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, se o Real se fortalecesse 5% em relação ao 
Dólar, permanecendo todas as outras variáveis constantes, o patrimônio líquido 
e o resultado teriam diminuído pelos valores apresentados abaixo:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Contas a receber de clientes 1.989 191 1.989 191
Uma desvalorização do Real diante do Dólar teria o resultado oposto dos mon-
tantes apresentados acima.
b. Risco de taxa de juros - O Grupo ARX está exposto, principalmente, às varia-

ções nas taxas de juros Selic nas aplicações financeiras. Em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 era de:

Controladora - 2021

Descrição

Instru-
mentos 
de taxa 

fixa

Instru-
mentos  
de taxa 

variável

Instrumen-
tos sem 

exposição 
de juros Total

Caixa e equivalentes de caixa - - 200 200
Títulos públicos - LFT - 218.644 - 218.644
Cotas de Título Patrimonial - 
ANBIMA - - 6 6
Contas a receber de clientes - - 49.241 49.241
Outros créditos - - 272 272
Contas a pagar e outros (1.308) - (91.262) (91.570)
Total (1.308) 218.644 (41.543) 175.793

Controladora - 2020

Descrição

Instru-
mentos 
de taxa 

fixa

Instru-
mentos  
de taxa 

variável

Instrumen-
tos sem 

exposição 
de juros Total

Caixa e equivalentes de caixa - - 164 164
Títulos públicos - LFT - 266.596 - 266.596
Cotas de Título Patrimonial - 
ANBIMA - - 6 6
Contas a receber de clientes - - 18.211 18.211
Outros créditos - - 327 327
Contas a pagar e outros - - (26.438) (26.438)
Total - 266.596 (7.730) 258.866

Consolidado - 2021

Descrição

Instru-
mentos 
de taxa 

fixa

Instru-
mentos  
de taxa 

variável

Instrumen-
tos sem 

exposição 
de juros Total

Caixa e equivalentes de caixa - - 278 278
Títulos públicos - LFT - 220.631 - 220.631
Cotas de Título Patrimonial - 
ANBIMA - - 6 6
Contas a receber de clientes - - 49.333 49.333
Outros créditos - - 277 277
Contas a pagar e outros (1.308) - (91.803) (93.111)
Total (1.308) 220.631 (41.909) 177.414

Consolidado - 2020

Descrição

Instru-
mentos 
de taxa 

fixa

Instrumen-
tos de taxa 

variável

Instrumen-
tos sem 

exposição 
de juros Total

Caixa e equivalentes de caixa - - 327 327
Títulos públicos - LFT - 270.144 - 270.144
Cotas de Título Patrimonial - 
ANBIMA - - 6 6
Contas a receber de clientes - - 18.316 18.316
Outros créditos - - 280 280
Contas a pagar e outros - - (27.012) (27.012)
Total - 270.144 (8.083) 262.061
Uma alteração mínima de 1% e máxima de 2% na taxa de juros nas datas das 
demonstrações financeiras teria aumentado (reduzido) o patrimônio e o resultado 
do exercício de acordo com os montantes mostrados abaixo. A análise considera 
que todas as outras variáveis são mantidas constantes. 

Controladora
Mínima 1% Máxima 2%

Descrição 2021 2020 2021 2020
1% (1%) 1% (1%) 2% (2%) 2% (2%)

Títulos públicos 
-LFT 2.186 (2.186) 2.666 (2.666) 4.373 (4.373) 5.332 (5.332)
Total 2.186 (2.186) 2.666 (2.666) 4.373 (4.373) 5.332 (5.332)

Consolidado
Mínima 1% Máxima 2%

Descrição 2021 2020 2021 2020
(1%) 1% (1%) 1% (2%) 2% (2%) 2%

Títulos públicos 
- LFT (2.206) 2.206 (2.701) 2.701 (4.413) 4.413 (5.403) 5.403
Total (2.206) 2.206 (2.701) 2.701 (4.413) 4.413 (5.403) 5.403
Risco operacional - O Grupo ARX possui uma área responsável pelo geren-
ciamento de risco operacional. A área de Risco Operacional é responsável pela 
criação/manutenção de um sistema de gerenciamento de risco contínuo que 
prevê a execução de controles, tais como políticas, procedimentos, ferramentas, 
treinamentos e comunicação com o objetivo de identificar e acompanhar os riscos 
associados à Empresa. O sistema abrange, entre outros, os procedimentos de do-
cumentação e armazenamento de informações referentes às perdas associadas 
ao risco operacional e relatórios de gerenciamento do risco operacional através 
dos quais os riscos são continuamente avaliados, mensurados, monitorados e 
mitigados para um nível de risco residual aceitável para as empresas do Grupo 
ARX. São funções da área: (i) identificar e documentar os riscos materiais aos 
quais o Grupo ARX está sujeito, analisando a eficácia dos controles existentes 
e assegurando que falhas de controles sejam resolvidas; (ii) levantar, reportar e 
investigar erros, perdas e potenciais erros, identificando a origem dos eventos e 
garantindo a implementação de ações corretivas; (iii) acompanhar indicadores 
de risco chave relacionados ao monitoramento de aspectos críticos dos pro-
cessos da instituição; (iv) avaliar/aprovar novos produtos; (v) revisar o impacto 
dos riscos inerentes e controles relativos a mudanças significantes no negócio 
(por exemplo: reorganizações, novos processos e aquisições); e (vi) assegurar 
que processos, riscos e controles sejam continuamente reavaliados e apro-
priadamente ajustados de forma que o risco residual seja consideravelmente 
aceitável pelo Grupo. Controles relacionados aos riscos - O controle dos 
riscos acima mencionados é realizado pela Alta Administração e está baseado 
na perda máxima aceitável projetada para a Empresa e sua Controlada, de 
modo a evitar que incorram em risco excessivo. Entende-se por risco excessivo 
a manutenção de posições que gerem perdas projetadas superiores aos limites 
preestabelecidos pela Diretoria. Esses parâmetros podem ser alterados de acor-
do com mudanças estruturais no mercado ou a qualquer momento a critério da 
Diretoria. 17 Capital social e reservas: a. Capital social - Em 31 de dezembro 

de 2021e 2020,o capital social da Empresa estava representado por 2.133.690 
cotas, com valor nominal de, aproximadamente, R$66,17cada, totalmente 
subscritas e integralizadas pelos cotistas. b. Reserva de capital - A reserva 
de capital é constituída pela reserva de ágio no montante de R$259.527(2020:  
R$259.527), a qual foi gerada com a incorporação da ARX Holding S.A. em 31 
de maio de 2008. c. Reserva especial de lucros - A reserva especial de lucros é 
constituída pela destinação do resultado do exercício, quando proposto em reu-
nião de diretoria. d. Dividendos - O contrato social da Empresa não estabelece a 
obrigatoriedade de haver distribuição mínima de lucros ou resultados. As distribui-
ções são aprovadas em reuniões dos cotistas, quando convocadas para esse fim. 
18 Receitas operacionais líquidas:
Descrição Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Serviços prestados (18.a):
Taxa de gestão e administração – Brasil 88.855 65.155 89.712 66.383
Taxa de gestão - Exterior 10.432 9.907 10.432 9.907
Taxa de performance- Brasil 8.031 7.456 8.031 7.456
Taxa de performance- Exterior 37.864 2.059 37.864 2.059
Receitas e despesas financeiras líquidas 
(18.b) 11.866 10.402 11.974 10.531
Outras receitas assessoria técnica 4 35 4 37
(-) Impostos sobre receitas de prestação 
de serviços (18.c) (10.730) (8.000) (10.803) (8.100)
Total 146.322 87.014 147.214 88.273
 (18.a) A ARX e sua Controlada BNY Mellon Alocação são gestoras de fundos 
e clubes de investimento constituídos no Brasil e no exterior, fazendo jus a 
percentuais, definidos contratualmente, das taxas de administração e de per-
formance devidas pelos respectivos fundos e clubes de investimento. Dessa 
forma, os desempenhos financeiros da ARX e sua Controlada estão expostos 
à variabilidade dos retornos oriundos do desempenho dos respectivos fundos 
e clubes de investimentos. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o somatório 
dos patrimônios líquidos dos fundos e clubes geridos pela ARX era de, aproxi-
madamente, R$49.794.947e R$25.605.801, respectivamente. No consolida-
do, esse montante representava R$50.276.385em 31 de dezembro de 2021 
eR$26.106.117 em 31 de dezembro de 2020. (18.b) As receitas financeiras 
referem-se, substancialmente, aos rendimentos auferidos com as aplicações 
em Títulos Públicos - LFT e com os ativos financeiros avaliados ao valor justo 
por meio do resultado (Nota Explicativa nº 7). (18.c) Referem-se à contribuição 
para o PIS à alíquota de 1,65% e para a COFINS à alíquota de 7,60%, sobre as 
receitas mensais, e o ISS incidente sobre receitas líquidas auferidas na gestão 
de fundos e clubes de investimento constituídos no Brasil à alíquota de 2%, 
conforme legislação em vigor. 
19 Despesa de pessoal:
Descrição Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Proventos (6.766) (6.393) (7.542) (7.149)
Benefícios a empregados (1.730) (1.483) (1.899) (1.638)
Encargos sociais (12.266) (2.549) (12.522) (2.783)
Despesa relacionada a plano de con-
tribuição definida (412) (339) (456) (366)
Participação de empregados no lucro 
e gratificação (68.437) (21.699) (68.807) (22.043)
Contrato de rateio de custos e despe-
sas de pessoal (a) (2.655) (1.882) (2.905) (2.056)
Outras despesas (127) (67) (135) (73)
Total (92.393) (34.412) (94.266) (36.108)
(a) Valores a pagar de empresas do Grupo BNY Mellon no Brasil, referentes 
ao rateio de custo e despesas administrativas do Grupo, que são reconhecidas 
no resultado das empresas e pagas mensalmente, conforme descrito na Nota 
Explicativa nº 22.
20 Outras despesas gerais e administrativas:
Descrição Controladora Consolidado
 2021 2020 2021 2020
Despesas administrativas imobiliárias (1.270) (1.120) (1.285) (1.129)
Comunicação e tecnologia da 
informação (2.704) (3.392) (2.796) (3.480)
Depreciação (4.485) (3.490) (4.485) (3.490)
Serviços profissionais de terceiros (1.294) (716) (1.322) (745)
Viagens (88) (66) (88) (67)
Tributos (147) (174) (148) (175)
Contribuições filantrópicas (923) (268) (923) (268)
Contrato de rateio de custos e 
despesas e outras despesas (159) 281 (611) (436)
Total (11.070) (8.945) (11.658) (9.790)
21 Outras receitas/(despesas) operacionais:
Descrição Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Despesas corporativas internacionais (527) (833) (530) (840)
Reversão/(provisão) auditoria e pu-
blicação (342) (342) (342) (342)
Outras receitas - - 27 -
Outras despesas (631) (720) (657) (774)
Total (1.500) (1.895) (1.502) (1.956)
22 Transações com partes relacionadas: A ARX e sua Controlada direta BNY 
Mellon Alocação reconhecem periodicamente despesas a pagar para empresas 
do Grupo BNY Mellon no exterior, referentes ao rateio de despesas do Grupo, 
que precisam ser reconhecidas no resultado e para fins fiscais são consideradas 
despesas indedutíveis. De acordo com as regras do Grupo, os valores são rece-
bidos e liquidados até o final do mês subsequente ao mês de emissão da invoice.

2021

Ativo 
circulante

Passivo 
circulante

Passivo 
não 

circulante
Transação/ 
resultado

Descrição

Con-
trola-
dora

Con-
soli-

dado

Con-
trola-
dora

Con-
soli-

dado

Con-
trola-
dora

Con-
soli-

dado

Con-
trola-
dora

Conso-
lidado

Diretoria - - - - - - (37.210) (37.019)
Empresas do 
grupo no país 173 192 269 294 - - (2.814) (3.516)
Empresas do gru-
po no exterior 221 221 59 61 - - (527) (530)
Total 394 413 328 355 - - (40.551) (41.065)

2020

Ativo 
circulante

Passivo 
circulante

Passivo 
não 

 circulante
Transação/ 
Resultado

Descrição

Con-
trola-
dora

Con-
soli-

dado

Con-
trola-
dora

Con-
soli-

dado

Con-
trola-
dora

Con-
soli-

dado
Contro-

ladora
Conso-
lidado

Diretoria - - - - - - (2.465) (2.465)
Empresas do 
grupo no país 55 115 161 178 - - (1.601) (2.492)
Empresas do gru-
po no exterior 240 240 33 35 - - (833) (840)
Total 295 355 194 213 - - (4.899) (5.797)
Em 7 de julho de 2015, a Controladora, sua Controlada e as empresas BNY 
Mellon DTVM S.A., BNY Mellon Banco S.A., BNY Mellon Administração de 
Ativos Ltda. assinaram o contrato de rateio de custos e despesas admi-
nistrativas, com o objetivo de regular o compartilhamento das estruturas 
administrativas e operacionais que correspondem a, entre outros, funcio-
nários, técnicos, contratados, meios de produção, equipamentos, materiais, 
local físico e material de terceiros. De acordo com os termos do contrato, 
os custos e as despesas arcados pela BNY Mellon DTVM S.A. serão reem-
bolsados pelas empresas do Grupo BNY Mellon no Brasil, assim como da 
Controladora e de sua Controlada, por meio de cobranças mensais realiza-
das através de notas de débito emitidas.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a ARX pagou dividendos 
para a sua Controladora, MBC Investment Corporation, no montante de R$ 
94.617, conforme aprovado na ata de reunião dos sócios.
23 Evento Subsequente: Em reunião dos sócios da Controlada, realizada em 
15 de fevereiro de 2022, foi aprovado o aumento de capital pelos sócios no mon-
tante de R$ 2.344. O aumento de capital foi totalmente subscrito e integralizado 
pela ARX Investimentos.

Diretoria:
 Guilherme Nascimento Legey Abry; Rogerio Freitas Poppe de Figueiredo
Contadora: Cristiane Soares Azevedo Rodrigues -  CRC - RJ-108555/O-7

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
 financeiras individuais e consolidadas

Aos Administradores e aos cotistas da ARX Investimentos Ltda. Rio de 
janeiro - RJ - Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas da ARX Investimentos Ltda. (“Controladora”, “Empresa” 
ou “ARX”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamen-
te, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreen-
dendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da ARX 
Investimentos Ltda. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual 
e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa indi-
viduais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos 
independentes em relação à Empresa e sua controlada, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Admi-
nistração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e pela ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a Administração pretenda liquidar a Empresa e sua controlada ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o en-
cerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela audito-
ria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 

mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Empresa e sua controlada. - Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração. - Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Empresa e sua controlada. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou in-
cluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Empresa e sua controlada a não mais se manterem em continuidade 
operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente 
às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de 
auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de janeiro, 29 de abril de 2022. 
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ

José Claudio Costa - Contador CRC 1SP-167720/O-1

ARX Investimentos Ltda.
CNPJ Nº 04.408.128/0001-40

Sexta-feira, 29/04/2022
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